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Az első lapszám  témája: a verseny 

 Az iskolaújság első számának fókuszában a magyar 

nyelv ünnepe áll. Erről a jeles napról mi is 

megemlékezünk egy játékos versennyel. Nincs más 

dolgotok, mint hogy az újságban található 

feladatokat megoldjátok, és délután 14:00-ig 

leadjátok Péterné Fézler Marianna tanárnőnek. 

Ezt követően értékeljük  a megoldásokat és 

kihirdetjük az eredményt.  

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
 

SZEMÜVEG             

 Szeretettel köszöntünk titeket az iskolaújság 

nevében.  

Azt tervezzük, hogy negyedévente jelentkezünk 

olyan hírekkel és témákkal, amelyek valószínűleg 

sok tanulót érdekelnek. 

 

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik kedvet 

éreznek az újságíráshoz. 

 

A főszerkesztők: 

Péterné Fézler Marianna és Pittner Ádám 

Köszöntjük olvasóinkat! 

 

„Ne feledjétek, 

hogy 

anyanyelvünk 

olyan, mint egy 

hangszer: aki 

játszani akar 

rajta, annak 

minden áldott 

nap 

gyakorolnia 

kell.” 
(Kosztolányi Dezső) 

 

A hét képe 

 

Tartalom: 

 
• Az első példányok 

 

• A magyar  nyelv 

napja 

 

• Játékos  verseny 

nyereményekkel 

 

 

A magyar 

nyelv 

napja 

Az újság 

első 

példánya 
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A magyar nyelv napja  
2015.11.13. 

"Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 

életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a 

kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, 

idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." (Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és 

lélekről). 

 

 

Ezen a jeles napon az iskolaújság első számában érdekes információkat olvashattok a magyar 

nyelvvel kapcsolatosan, és szellemes-szellemi vetélkedésre hívunk titeket. 

Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk! 
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Nyelvújítás  

A nyelvújítás a nyelvfejlődés mesterséges irányítását, a nyelv tudatos és szándékos alakítását és 

bővítését jelenti. A szándékosság három irányban nyilvánult meg. Az első a nyelv bővítése, a második az 

idegen elemektől (német, latin) való megtisztítása, illetve a harmadik a stilisztikai javítás. 

A nyelvújítás az 1800-as években volt a leghatékonyabb. A nyelvújító mozgalom vezéralakja 

Kazinczy Ferenc lett, aki nem csak a szókincs bővítését tűzte ki célul, hanem ízlésújítást, stílusreformot is. 

A nyelvújítás során jelentősen megnövekedett szókészletünk. A gyakorlat döntötte el, hogy a 

nyelvközösség magáévá tette vagy kivetette magából a magyar nyelv szellemétől idegen rögtönzéseket. 

 

1.FELADAT 

 

Kösd össze a nyelvújítási szavakat mai megfelelőjükkel! 

1. orny…………………………………………… ... A)nyakkendő  

2. restnök ……………………………………… .… B)lajhár 

3. pénzcsűrnök………………………………… .… C) mennyország  

4. üdvlelde…………………………………………    D) kerékpár 

5. jegőc…………………………………………….  E) zsiráf 

6. körléng…………………………………………  .  F) zsebkendő  

7. fiahordó górugrány…………………………….  G) kenguru 

8. csucsang……………………………………… .. H) kristály 

9. hosszas négyszeglet…………………………… I) gőzmozdony 

10. gőzpöfögészeti tovalöködönc…………………  J) csőr 

11. nyaktekerészeti mellfekvenc………………….  K)téglalap  

12. egyen-billengészeti körduplány………………  L) bankár 

13. lomhár ………………………………………….  M) szamár 

14. orrfuvolászati négyzetrongy………………..… N) levegő  

15. foltos nyakorján……………………………… .. O) piramis 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

              

 

2. FELADAT 

 

Ma is játszhatunk anyanyelvünkkel, bizonyítva, hogy a nyelvújítás ma is zajlik.  

 

1. magas ember                       A) szorzóra 

2. lovas kocsi                            B) tevenyál 

3. jótanuló                                C) tetűpuska 

4. cipő                                        D) zajászat 
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5. üdítőital                                 E) klóranyó 

6. fésű                                         F) sutyesz 

7. tanári szoba                          G) agyilag bokazokni 

8. nyakkendő                            H) zabmotoros 

9. kémiatanárnő                       I) csonthuszár 

10. énekóra                                J) diákőrangyal 

11. számtanóra                          K) vitrinbébi 

12. buta                                       L) lábfejtok 

13. sovány                                   M) olümposz 

14. csengő                                   N) zsiráfgondozó 

15. iskola                                    O) kultúrmadzag 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

              

 

Eszperente 
A magyar nyelv gyakori magánhangzója az ,e’. 

Az eszperente jellegzetesen magyar nyelvi játék, amelyben értelmes mondatokat kell alkotni, ám 

magánhangzóként kizárólag az ,e’ hangok használhatóak. 

Az eszperente gyakran ismert fogalmak meghatározásaként jelenik meg. 

étterem: Kellemetes hely, melyben kedvedre ehetsz eleget, ellenben e nevezetes helyen teljes keresetedet 

elverheted. 

Mátyás hada: Fegyveres emberek rettenetes fekete serege. 

Boci, boci tarka, se füle, se farka: Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke fekete pettyes, se szerve, mellyel 

zengezeteket fejbe vehetne, se szerve, mellyel legyeket elhessegethetne. 

bohóc: Szellemes ember, feje festett, kedve remek, gyermekeket nevettet meg. 

Az eszperente nevet Karinthy Frigyes alkotta az eszperantó (mesterséges nyelv) alapján. A szavak 

hasonlósága miatt mind a mai napig sokan összetévesztik vele. 

 

3. FELADAT 

Vajon ráismertek erre az eszperente nyelven íródott mesére? 

Vereske meg egy rettenetes szerzet 
Egyszer egy kedves gyermek szeretett kedvence (neve Eszter) lebetegedett. Eltervezte, kedden 

elmegy Eszterhez, s kellemesen elcsevegnek. E szeretett egyedet egy rengetegben lelheted meg. Vereske 

ment-ment begyesen. 

Egyszerre meglepte egy rettenetes szerzet. E rettenetes szerzet megneszelte, merre lehet Vereske 

szeretett kedvence telephelye, sebesen felkereste s lenyelte. 

Jelmezzel leplezve fekhelyre leheveredett. Megjelent Vereske lelkendezve. Bement s megszeppent, 

mert szeretett kedvence nem szellemes feleleteket eregetett. Rettenetes szerzetnek elege lett, leszerepelt, s e 

kedves gyermeket megette. Hej, Vereske eme lelketlen egyed eledele lett! 

Rettenetes egyed tele beggyel rekedten berreget, s ezt megneszelte egy fegyveres ember. Tele begyet 

felmetszette, s ezzel kedves gyermeket s szeretett kedvencet megmentette. Feledhetetlen szerencse! 

Fegyveres ember rettenetes, fertelmes szerzet-begyet megterhelte s beszegte. Rettenetes szerzet 

felkerekedett s lefetyelt, de beleesett egy nedves mederbe. Egye fene! 

 

A mese címe: …………………………………………………………………………… 
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Jövevényszók 

A magyarság történelme folyamán sok idegen néppel érintkezett. Ennek során sok újat 

tapasztalt, megismerte más népek gazdasági életét, társadalmi berendezkedését, kultúráját. Az újonnan 

megismert fogalmak jelölésére azonban többnyire nem alkotott új szót, hanem kölcsönvette – rendszerint a 

hangalak némi átformálásával – annak a népnek a szavát, amelytől az új fogalmat tanulta. Az így 

kölcsönzött szavaknak (kölcsönszóknak) jelentékeny része annyira beleolvadt az ősi, hagyományozott 

szókészletbe, hogy idegen eredetük teljesen feledésbe ment; szócsaládot növeltek maguk köré. Ezek alkotják 

a jövevényszók csoportját. E szavak magyarrá váltak, toldalékolás is ennek megfelelő, alakilag is 

magyarossá formálódtak. 

A hét napjai elnevezésének eredete 

hétfő: a „hét feje”, a hét kezdete. 

kedd: az ómagyar ketüdi szóból, amely másodikat („kettedik”) jelent. 

szerda, csütörtök, péntek: szláv eredetű szavak -  „középső”,  „negyedik nap”, „ötödik nap” 

szombat: a héber „sebbath” (pihenőnap) szó átvétele egyházi szláv nyelvből 

vasárnap: eredetileg vásárnap, ezen a napon tartották a hetente egyszer megrendezésre kerülő vásárokat. 

4. FELADAT 

Vajon milyen eredetűek az alábbi szavak? 

alma:…………………………….. 

asztal:……………………………. 

iskola: ……………………………. 

tánc: ……………………………… 

makaróni:………………………… 

lavór: …………………………….. 

torreádor: ………………………… 

meccs: …………………………….. 

gimnázium: ………………………………. 
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Idegen szavak 
Idegen szavaknak nevezzük azokat a más nyelvből átvett szavakat, melyek idegen volta még 

felismerhető. 

Az idegen szavak jelentékeny hányada a közelmúltban került a magyar nyelvbe, néhányuk 

azonban már meghonosodott, szinte jövevényszónak tekinthető (pl. film, rádió). Ennek oka, hogy 

kifejezésükre nincs megfelelő magyar szó a szókészletünkben. Egyes esetekben a magyar szó és a 

jövevényszó olyan szinonimák, melyek használatuk körének tekintetében különbözőek (pl. mást jelent a 

cipőket foltozó suszter, mint az új cipőket készítő cipész). Az idegen szó használata akkor felesleges, ha 

jelentésében és stílusában azonos magyar szó kínálkozik helyette. 

5. FELADAT 

Írd az idegen szó mellé magyar megfelelőjét! 

perfekt: ……………………………. 

prezentál: …………………………. 

kontaktus:………………………….. 

precíz:……………………………… 

autonómia:………………………….. 

agresszív:………………………………. 

bizarr:…………………………………… 

differencia:……………………………………. 

egoizmus:……………………………………… 

memória:……………………………………. 

ideál:………………………………………….. 

krízis:………………………………………… 

koncentráció:……………………………………………. 

etikus:………………………………………………………… 

 



Kiadja a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2015© A kiadásban segítségünkre van a Globenet Zrt. Oldal 7 

 

 

Nyelvtörő 

Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot, mire a pocakon 

pöckölt pici pocakos pocok pocakon pöckölte a pocokpöckölő pici pocakos pockot. 

 

 

6. FELADAT 

Találj ki te is egy nyelvtörőt! 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Ne feledjétek, hogy anyanyelvünk olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, 

annak minden áldott nap gyakorolnia kell. 

 

Figyelem! 

A megoldásokat a mai napon 14:00 óráig adhatjátok le a tanári szobában Péterné 

Fézler Mariannának! 
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Kara csonyi rendkí vü li kiada sünkban 
olvashattok: 

     Tanulóink által írt verseket 

 Karácsonyi ajándékötletekről 

     Egy könnyen elkészíthető sütireceptet  

         (Az általatok ajánlott receptek közül fogjuk kiválasztani.)  

      Versenyek eredményeiről 

      Beszámoló a Boszibálról 

 

 

 


